
Η
επέτειος της εκα-

τονταετίας από την 

απελευθέρωση της 

Θεσσαλονίκης µάς 

θυµίζει ότι όντως η ένταξη στο 

1912-1913 της Ηπείρου, της Μα-

κεδονίας και της Θράκης στον 

εθνικό κορµό προσέδωσε γεω-

γραφικό, ιστορικό και κοινωνικό 

βάθος στο ελληνικό κράτος. Η 

Βόρεια Ελλάδα και η Θεσσαλο-

νίκη µε τις πολυποίκιλες βαλκα-

νικές της συνάφειες καθιστούν 

τη χώρα ηπειρωτική εκτός από 

νησιωτική και ο διφυής αυτός 

χαρακτήρας τής προσδίδει ένα 

µοναδικό ειδικό βάρος στην περι-

οχή και στην Ευρώπη γενικότερα. 

Η επίγνωση της σηµασίας 

της επετείου λοιπόν θα όφειλε, 

εκτός από τη δικαιολογηµένη 

συγκίνηση για τα ελευθέρια, να 

λειτουργεί και ως ερέθισµα µιας 

βαθύτερης αναστροφής µε την 

ιστορία της Θεσσαλονίκης. Ενα 

ερώτηµα που θα µπορούσε να τε-

θεί αναφέρεται στην απουσία του 

κινήµατος του ∆ιαφωτισµού από 

τη Θεσσαλονίκη. Η µακεδονική 

πρωτεύουσα δεν έπαψε ποτέ να 

αποτελεί τη µεγάλη µητρόπολη 

του βαλκανικού χώρου. Ωστόσο 

το κατ’ εξοχήν κίνηµα της ιδεο-

λογικής αλλαγής που έφερε την 

κοινωνία της Νοτιοανατολικής 

Ευρώπης σε άµεση επαφή µε τη 

νεωτερικότητα, ο ∆ιαφωτισµός, 

απουσιάζει από την ιστορία της 

ή εµφανίστηκε ετεροχρονισµένα, 

αργά τον 19ο αιώνα, ως στοιχείο 

άλλων ιδεολογικών φαινοµένων. 

∆ιαπίστωση κάπως παράδοξη, 

ιδίως εντός των συµφραζοµένων 

της ιστορίας της Μακεδονίας, 

όπου εντοπίζονται αξιοπρόσε-

κτες εκδηλώσεις του ∆ιαφωτι-

σµού στην ευρύτερη περιφέρεια 

της Θεσσαλονίκης, βορειοδυτικά 

στη ∆υτική Μακεδονία, όπου συ-

ναντώνται εστίες της παιδείας 

των Φώτων στην Καστοριά, στην 

Κοζάνη, στη Σιάτιστα και βορειό-

τερα ως τη Μοσχόπολη και εγγύ-

τερα προς τη µητρόπολη, στην 

άµεση νοτιοανατολική της περι-

φέρεια, στο Αγιον Ορος, όπου 

στα µέσα ακριβώς του αιώνα λει-

τουργεί η Αθωνιάς Ακαδηµία υπό 

δύο κορυφαίους εκπροσώπους 

του Νεοελληνικού ∆ιαφωτισµού, 

τον Ευγένιο Βούλγαρη και τον 

Νικόλαο Ζερζούλη.

Μια σύγκριση της Θεσσαλο-

νίκης µε τις πόλεις του ∆ιαφωτι-

σµού στον ελληνικό κόσµο ίσως 

να συνέβαλλε στην αποσαφήνι-

ση των σχετικών ερωτηµάτων. 

Οι εστίες του ∆ιαφωτισµού στην 

περιοχή αυτή της Ευρώπης πε-

ριελάµβαναν στα βόρεια τις δύο 

αυθεντικές ακαδηµίες του Βου-

κουρεστίου και του Ιασίου, που 

αποτελούσαν κέντρα ελληνικής 

παιδείας καθ’ όλη τη διάρκεια 

του αιώνα των Φαναριωτών, από 

το 1711 ως το 1821. Στο δυτικό 

µέτωπο του ελληνικού κόσµου 

εστίες του ∆ιαφωτισµού εµφα-

νίζονται στα Επτάνησα. 

Στην ηπειρωτική Ελλάδα µη-

τρόπολη του ∆ιαφωτισµού ήταν 

οπωσδήποτε τα Ιωάννινα. Εστίες 

εµφανίζονται κατά την κορύφω-

ση του κινήµατος και σε κώµες 

της Θεσσαλίας, στα χωριά του 

Πηλίου, στον Τύρναβο και στα 

Αµπελάκια. Ανατολικά, στη θρα-

κική εσχατιά του ευρωπαϊκού κό-

σµου, ο ∆ιαφωτισµός βρίσκει ση-

µείο υποδοχής στην Πατριαρχική 

Σχολή στην Κωνσταντινούπολη 

στα 1757-1761 και αργότερα, κα-

τά τον αρχόµενο 19ο αιώνα, στη 

σχολή της Ξηροκρήνης. Τέλος, 

στη γεωγραφία του ∆ιαφωτισµού 

δεσπόζει κατά την κορύφωσή 

του στον ελληνικό κόσµο το τρί-

γωνο του Βορειοανατολικού Αι-

γαίου που απάρτιζαν οι σχολές 

των Κυδωνιών, της Σµύρνης και 

της Χίου.

Ο Βούλγαρης και  
η µεγάλη ευκαιρία
Είναι όντως εντυπωσιακή η απου-

σία της Θεσσαλονίκης από αυτό 

το γεωγραφικό σκαρίφηµα. Κατά 

τον µεγάλο αιώνα των Φώτων, 

ωστόσο, η ιστορία της Παιδείας 

στη Θεσσαλονίκη καταγράφει 

τα πρώτα δράµατα πρωτοβουλι-

ών και ενδεχοµένων διανοητικής 

αλλαγής που δεν ευοδώθηκαν 

εξηγώντας έτσι την απουσία του 

∆ιαφωτισµού. 

∆ράµα υπήρξε η σύγκρουση 

του σχολάρχη της Θεσσαλονίκης 

Γιαννακού κατά τις αρχές της τρί-

της δεκαετίας του 18ου αιώνα µε 

τον ιεροµόναχο Παχώµιο, ο οποί-

ος γνώριζε από τη διδασκαλία του 

Μεθοδίου Ανθρακίτη τις φιλοσο-

φικές ιδέες του Descartes και του 

Malebranche και προέβαινε σε 

κριτική του νεοαριστοτελισµού. 

Η διάσταση που προέκυψε προ-

ερχόταν προφανώς από τον «µε-

ταξύ των διδασκάλων φθόνον», 

όµως η τελική ήττα και εξορία 

του Παχωµίου στο Αγιον Ορος 

ακύρωσε όλα τα ενδεχόµενα που 

θα µπορούσαν να συνδεθούν µε 

τη δική του παρουσία στην Παι-

δεία της Θεσσαλονίκης. 

Η µεγάλη ευκαιρία παρουσι-

άστηκε την άνοιξη του 1759, 

όταν ο Ευγένιος Βούλγαρης, µε-

τά τις διενέξεις του στην Αθωνι-

άδα, εγκατέλειψε το Αγιον Ορος 

και κατέφυγε στη Θεσσαλονίκη, 

όπου παρέµεινε για κάποιο διά-

στηµα. Ηταν πράγµατι η µεγάλη 

στιγµή για την πόλη: να αναθέσει 

την Παιδεία της στα χέρια του 

γενάρχη του ∆ιαφωτισµού στην 

ελληνική παιδεία. Οι Θεσσαλονι-

κείς, κοινοτικοί παράγοντες και 

Εκκλησία, δεν το έπραξαν και ο 

κλεινός Ευγένιος ανταποκρίθηκε 

σε πρόσκληση του Πατριάρχου 

Σεραφείµ Β  ́να υπηρετήσει στην 

Πατριαρχική Σχολή στην Κων-

σταντινούπολη. 

Αυτό ήταν το ενδεχόµενο που 

δεν τελεσφόρησε µετά το δράµα 

του Παχωµίου που είχε προηγη-

θεί. Η Παιδεία της Θεσσαλονί-

κης το 1758 παραδόθηκε στον 

Αθανάσιο Πάριο. Η παρουσία του 

από µόνη της εξηγεί γιατί η πόλη 

παρέµεινε ερµητικά κλειστή στον 

∆ιαφωτισµό και ειδικότερα εξηγεί 

γιατί οι Θεσσαλονικείς αδιαφόρη-

σαν για τις υπηρεσίες που θα µπο-

ρούσε να προσφέρει ο Ευγένιος 

Βούλγαρης στην παιδεία τους. 

Ο κ. Πασχάλης Μ. Κιτρο-

µηλίδης είναι καθηγητής 

στο Πανεπιστήµιο Αθηνών.

Θεσσαλονίκη και ∆ιαφωτισµός

του πασχάλη μ. κιτρομηλίδη

∆εν έπαψε ποτέ να αποτελεί τη µητρόπολη  
του βαλκανικού χώρου, αλλά το κίνηµα της 
ιδεολογικής αλλαγής που έφερε τη Νοτιοανατολική 
Ευρώπη σε επαφή µε τη νεωτερικότητα απουσιάζει 
από την ιστορία της

Ο Διαφωτισμός θα ήταν δυνατόν να 

εμφανιστεί στη Θεσσαλονίκη μέσα από 

εβραϊκούς διαύλους; Θα μπορούσε να είχε 

φθάσει στη Θεσσαλονίκη η Haskalah, ο 

εβραϊκός Διαφωτισμός, διά μέσου των 

επαφών της εβραϊκής κοινότητας της πόλης 

με τις κοινότητες της Κεντρικής Ευρώπης, 

όπου χάρη στον Μωυσή Mendelssohn είχε 

εμφανιστεί η εκδοχή του Διαφωτισμού εντός 

της εβραϊκής παράδοσης; Η Haskalah δεν 

έφθασε ποτέ στη Θεσσαλονίκη. Αντιθέτως, 

η περίοδος του Διαφωτισμού υπήρξε για 

τους εβραίους της πόλης μακρά περίοδος, 

όπως λέει ο Ιωσήφ Νεχαμάς, «φιλολογικής και 

φιλοσοφικής ξηρασίας». Οι λόγοι ανάγονταν 

φυσικά στην αντίδραση της ραββινικής 

ηγεσίας στο κίνημα του Σαμπετάι Ζεβί και τις 

συνέπειές του, που συνεπάγονταν σοβαρές 

απώλειες για την κοινότητα λόγω και του 

εξισλαμισμού αριθμού των μελών της, που 

είχαν ασπασθεί τις ιδέες του ψευδοπροφήτη. 

Τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα αυτής 

της μεγάλης περιπέτειας ήταν η επιβολή 

αυστηρού ελέγχου επάνω στην πνευματική 

ζωή της κοινότητας από τους ραββίνους και 

ο αποκλεισμός κάθε ενδεχομένου απόκλισης 

από την αυστηρή ταλμουδική παράδοση. 

Τα κείμενα του Μαϊμωνίδη, ιδίως ο Οδηγός 

προς τους απορούντες, που στις κοινότητες της 

Κεντρικής Ευρώπης αποτέλεσε αφετηριακή 

πηγή της Haskalah, στη Θεσσαλονίκη ήταν 

απαγορευμένα. Ετσι και ο εβραϊκός δίαυλος 

παρέμεινε κλειστός προς τον Διαφωτισμό.

Ο Διαφωτισμός θα μπορούσε να βρει 

υποδοχές στους κόλπους της εβραϊκής 

κοινότητας που διέθετε δημογραφικό βάθος. 

Αλλά η αυστηρή επιβολή του συντηρητικού 

ραββινικού πνεύματος ακύρωσε αυτή τη 

δυναμική ή μάλλον ανέβαλε την εκδήλωσή 

της για αρκετές δεκαετίες, μετά τα μέσα 

του 19ου αιώνα. Αντιστρόφως, η ελληνική 

ορθόδοξη κοινότητα δεν διέθετε αντίστοιχο 

προς την εβραϊκή δημογραφικό βάθος. 

Οι αριθμοί ήταν μικρότεροι και ως εκ 

τούτου και η πολυμέρεια της κοινότητας 

πιο περιορισμένη. Παρά την απουσία του 

Διαφωτισμού πάντως, η κοινωνία της πόλης – 

τόσο η κοσμοπολίτικη κοινωνία των εμπόρων 

όσο και οι νεότερες γενεές των ορθόδοξων 

Ελλήνων – δεν παρέμεινε αδιάφορη στα 

μηνύματα της επαναστατικής εποχής που 

άρχισε το 1789. 

Ο άγγλος περιηγητής Χένρι Χόλαντ άκουσε 

τον Νοέμβριο του 1812 τα τραγούδια του 

Ρήγα να τραγουδιούνται στη Θεσσαλονίκη, 

ενώ την άνοιξη του 1820 ένας οθωμανός 

κληρικός αναφέρει ότι κάποιος άπιστος 

δίδασκε στα παιδιά το τραγούδι κάποιου 

άλλου άπιστου από τη Θεσσαλία, τον 

οποίο είχε καταδικάσει η Υψηλή Πύλη. 

Η Θεσσαλονίκη βέβαια χρειάστηκε να 

περιμένει αρκετά, αλλά ο σπόρος τελικά 

βλάστησε και το δέντρο της ελευθερίας 

ανθοφόρησε ακριβώς 100 χρόνια από τη 

στιγμή που ο Χένρι Χόλαντ άκουσε τα θούρια 

στις ακτές του Θερμαϊκού.

  Η ταλµουδική παράδοση 

Καθημερινό στιγμιότυπο από τη 

Θεσσαλονίκη των αρχών του 20ού αιώνα
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